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چگونگی انعکاس برند کارفرما در آگهیهای شغلی
(موردمطالعه :صنعت گردشگری و هتلداری)
علی عابدینی ،دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران ،ایران
1

حمید زارع  ،دانشیار ،گروه مدیریت کسب و کار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
دریافت79/51/51 :

ارجاع جهت اصالحات79/1/51 :

پذیرش79/7/59 :

چکیده
با توجه به رشد صنعت گردشگری در ایران و همزمان با آن افزایش رقابت شرکتها برای جذب نیروی کار بااستعداد ،انجام
پژوهش در حوزه برندسازی کارفرما از دیدگاه کارمندان بالقوه شرکتهای گردشگری میتواند به جذب استعدادهای برتر کمک
نماید .آگهی شغلی اولین زمینه مواجهه افراد جویای کار با شرکتهاست و در این مرحله حساس ،برند کارفرما میتواند
استعدادها را قبل از رقبا به سازمان جذب کند و منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار شود .تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع
کاربردی و از نظر رویکرد ،کیفی است .جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکتهای صنعت گردشگری کشور تشکیل میدهند.
آگهیهای شغلی مرتبط با صنعت گردشگری مربوط به بازه زمانی سهماهه پاییز سال  5979در  51سایت کاریابی جستجو شد.
 599عدد آگهی استخدام در حوزه گردشگری از  11شرکت جمعآوری شد .سپس اطالعات موجود در این آگهیها با روش
تحلیل محتوای کمی کدگذاری و فراوانی تکرار هر کد نیز محاسبه شد .نتایج تحقیق نشان داد شرکتها در آگهیهای شغلی
خود مأموریت کاری ،مکان شرکت ،زمان منعطف ،ساعت کاری ،تعطیالت ،وجود امکانات کار از راه دور ،کیفیت همکاران،
چالش کار ،توانمندسازی ،کارهای نوآورانه ،تحرک بینالمللی ،اندازه شرکت ،آوازه محصول یا خدمت شرکت ،حقوق مبنا ،مزایا
و تسهیالت رفاهی را منعکس میکنند .جویندگان کار پیامهای دریافتی را از سازمانهای مختلف در ذهن خود مورد تحلیل قرار
داده و سازمانی را انتخاب میکنند که بیشترین تناسب را با آنها داشته باشد .بنابراین شرکتها میبایست از طریق انعکاس
حداکثری ابعاد برند کارفرما در آگهیهای شغلی و کارمندیابیهای اینترنتی ،موجبات جذب استعدادها به سازمان خود را فراهم
آورند.

واژگان كلیدی :برند کارفرما ،آگهی شغلی ،کارمندیابی ،گردشگری
 . 5نویسنده مسئول،

Email: hzarea@ut.ac.ir
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مقدمه
در طول چند دهه گذشته ،گسترش قابلتوجهی در گردشگری ،بهویژه گردشگری بینالمللی وجود داشته
است (لی 5و همکاران .)1159 ،بر طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ،)1159( 1امروزه حجم
کسبوکار گردشگری برابر و یا حتی بیشتر از صادرات نفت ،مواد غذایی و خودرو است .گردشگری یکی
از نقشآفرینان عمده در تجارت جهانی است و یکی از منابع اصلی کسب درآمد برای بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه است .این گسترش جهانی گردشگری در کشورهای توسعهیافته و صنعتی ،مزایای
اقتصادی و فرصتهای اشتغال را در بسیاری از بخشها ایجاد کرده است .گردشگری بهعنوان فعالیتی چند
رشتهای برای تحقق توسعهی پایدار و ایجاد تحکیم پیوندهای ملی ،منطقهای و جهانی با سرعت پرشتاب
خود جایگاه ویژهای را در دنیا برای خود به وجود آورده است .در سالهای اخیر گردشگری ،یکی از
منابع عمدهی درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار میآید که بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،سایر
فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار میدهد .این صنعت ،عنصر مهمی در بهبود و تنظیم
موازنهی بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری از کشورها شده است (حسینی .)5971 ،گردشگری نیز یک
نوع فعالیت خدماتی است .تردیدی نیست که کارمندان خدمات را ارائه میدهند و این موضوع یکی از
رمزهای اصلی تضمینکننده صنعت گردشگری میباشد .بنابراین با توجه به اهمیت منابع انسانی در صنعت
گردشگری الزم تحقیقات گستردهای انجام شود تا بتوان تبیین دقیقتری از توسعه صنعت گردشگری با
تأکید بر رویکرد منابع انسانی داشت (فیض و نبوی چاشمی.)5971 ،
همزمان با گسترش رقابت در تمامی عرصههای کسبوکار ،شرکتها شروع به رقابت و نبرد در عرصه
جدیدی از بازار ،یعنی بازار کار کردهاند .جذب و حفظ نیروی کار ماهر و باتجربه تبدیل به چالش اصلی
بسیاری از شرکتها شده است .پژوهشگران متعددی به اهمیت سرمایه انسانی بهعنوان منبع مزیت رقابتی
اشارهکرده و ضرورت دستیابی به کارکنان شایسته و ماهر را گوشزد کردهاند .درنتیجه توسعه
استراتژیهای هوشمندانه برای تبدیلشدن به سازمان استخدامکننده (کارفرما) منتخب در بازار کار میتواند
برای شرکت یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند (حمیدیان پور و همکاران .)5971 ،در بخشهای مختلف
کسبوکار تمام کشورها ،برند سازی کارفرما به موضوعی مهم در میان شرکتهای کوچک و بزرگ تبدیل
شده است .نظرسنجی شاخص برند استعداد نشان داد  79درصد شرکتها برای افزایش یا حفظ بودجه
1. Li
2. UNWTO
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برند سازی کارفرمای خود در سال  1159برنامهریزی کردهاند (علیزاده ثانی و نجات .)5971 ،پژوهشگران
به این نتیجه رسیدهاند که متقاضیان کار ،کارفرما را بر پایه اعتبار و ویژگیهایی که همراه با برند آن کارفرما
در ذهنشان تداعی میشود انتخاب میکنند (فریر .)1155 ،5بهعبارتدیگر ،ویژگیها و اطالعاتی که در برند
کارفرما خالصه شده است بر ادراک افراد متقاضی کار از آن کارفرما تأثیر میگذارد .اگر کارمندان بالقوه
اطالعات نادرست ،ناکافی و یا متناقضی در رابطه با پیامدهای استخدام در سازمان مربوطه داشته باشند،
ریسک درک شده آنها افزایشیافته و درنتیجه آن سازمان را از مجموعه موردبررسی خود حذف میکنند
(دل 1و همکاران .)1115 ،بهترین راه برای کاهش ریسک درک شده و عدم اطمینان کارمندان بالقوه و
همچنین فعلی سازمان ،انتقال و نشر اطالعات در رابطه با شایستگیها و ویژگیهای سازمان در بازار کار
است .بر همین اساس ویلدن و همکارانش از برند سازی کارفرما بهعنوان ابزاری برای اطمینان از
دستیابی به نیروی کار خبره و شایسته و همچنین افزایش تعهد و وفاداری کارمندان فعلی سازمان یاد
میکنند (ویلدن 9و همکاران .)1151 ،کاپور 9نیز از برند کارفرما بهعنوان ابزاری برای ایجاد تمایز در بازار
کار یادکرده و بیان میکند برند سازی در بازار کار بهترین راهحل برای سازمانهایی است که از کمبود
نیروی کار ماهر و بااستعداد رنج میبرند .برند سازی کارفرما فرآیند توسعه تصویری از سازمان بهعنوان
محلی مناسب برای کار کردن در ذهن افراد جویای کار است .کاپور معتقد است یک برند کارفرمای
قدرتمند مزایای درونسازمانی (افزایش درگیری و تعهد کارمندان ،افزایش بهرهوری و بازدهی کارمندان،
افزایش وابستگی عاطفی کارمندان به سازمان و حفظ کارمندان بااستعداد و ماهر) و برونسازمانی متنوعی
(افزایش کیفیت فرآیند استخدام ،جذب کارمندان بااستعداد و نخبه ،ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازار کار،
کاهش هزینههای استخدام و تبلیغات ،افزایش فروش و سودآوری سازمان و افزایش رضایت و وفاداری
مشتریان) را در پی دارد (کاپور.)1151 ،
علیرغم ضرورت کاربردی نقش برند کارفرما در جذب استعدادها به سازمان ،پژوهشهای معدودی
درزمینهٔ برند کارفرما و بررسی پیشایندها و پیامدهای آن برجذب نیروهای سازمان انجام شده است .در
کشور ما با توجه به رشد و افزایش رقابت در صنعت گردشگری و همزمان با آن افزایش رقابت شرکتها
برای جذب نیروی کار بااستعداد ،انجام پژوهش در حوزه برندسازی کارفرما و ارزش ویژه برند از دیدگاه

1. Freer
2. Dell
3. Wilden
4. Kapoor
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کارمندان بالقوه شرکتهای گردشگری ضروری به نظر میرسد .ازآنجاکه آگهیهای شغلی و استخدامی
اولین برخورد فرد جویای کار با برند کارفرما خواهد بود پژوهش حاضر با تمرکز بر نیاز پژوهشی ذکرشده
و باهدف توسعه درکی عمیقتر از نقش برند کارفرما در جذب سرمایه انسانی ماهر و بااستعداد و چگونگی
انعکاس برند کارفرما در آگهیهای شغلی انجام میشود.
مبانی نظری
مفهوم برند كارفرما

مفهوم برند کارفرما اولین بار توسط آمبلر و بار و در سال  5771ارائه شد .این پژوهشگران برند کارفرما را
بهصورت مجموعهای از مزایای کارکردی ،اقتصادی و روانشناختی که بهواسطه استخدام توسط کارفرما در
ذهن کارمندان بالقوه و فعلی شرکت تداعی میشود ،تعریف کردند .به عقیده این پژوهشگران مهمترین
نقش برند کارفرما ،بهبود فرآیند استخدام و همچنین افزایش تعهد کارمندان است (کنرث و مزلی.)1155 ،5
پسازآن پژوهشگران متعدد دیگری نیز به پژوهش در این زمینه پرداختند و به مزیتهای فراوان دستیابی
به یک برند کارفرمای قدرتمند پی بردند .ازجمله این مزیتها میتوان به کاهش هزینههای مدیریت منابع
انسانی و افزایش کارایی فرآیند استخدام (ناکس و فریمن ،)1111 ،1بهبود روابط کاری (برتون و همکاران،
 ،)1111بهبود و تقویت فرهنگسازمانی (بکاس و تیکو ،)1119 ،9جذب نیروی کار خبره و افزایش
بهرهوری شرکت (کوچرو و زاویلوا )1151 ،9اشاره کرد.
برند کارفرما یک حوزه چند رشتهای است .خاستگاه برند کارفرما در بازاریابی و مدیریت منابع انسانی
است .از دیدگاه بازاریابی ،سازمان با بازارها و درنتیجه بازاریابیهای سهگانهای روبهرو است .بازاریابی

بیرونی؛ از رابطه بین سازمان و مشتریان شکل میگیرد و بهصورت سنتی بیشتر بر این نوع بازاریابی تأکید
میشود ،بازاریابی درونی؛ شکلگیری آن تابع رابطه بین سازمان و کارکنان است و بازاریابی میانكنشی؛

درنتیجه رابطه بین کارکنان و مشتریان شکل میگیرد .عملکرد کلی سازمان ،بستگی به چگونگی شکلگیری
این سه نوع رابطه دارد (رحیمیان .)5971 ،بسیاری از مدیران معتقدند که بازاریابی بیرونی بدون شناسایی
دیدگاههای مشتریان داخلی پیچیده است و به نتیجه مطلوب نمیرسد .مفهوم بازار داخلی استدالل میکند
که کارکنان سازمان نخستین بازار سازمان هستند .درنتیجه ،کارکنان ،مشتریان داخلی هستند و مشاغل،

1. Kunerth & Mosley
2. Knox & Freeman
3. Backhaus & Tikoo
4. Kucherov & Zavyalova
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محصوالت داخلی .محصوالت داخلی (یا همان مشاغل) باید کارکنان را جذب نماید ،آنها را توسعه دهد
و برانگیزاند تا از این طریق بتواند نیازها و خواستههای این مشتریان داخلی را در راستای اهداف کلی
سازمان تأمین نماید .کاتلر بازاریابی داخلی را چنین تعریف میکند« :فعالیت بهکارگیری ،آموزش و
برانگیختن کارکنان توانمند بهمنظور ارائه خدمت مناسب به مشتریان» .کارکنان ،در مرکز فرایند برند سازی
سازمان قرار دارند و رفتار آنان میتواند به تقویت ارزشهای اعالمشده منجر شود یا در صورت
ناسازگاری باارزشها ،پیامهای تبلیغشده را به مخاطره اندازد .بنابراین ،بسیار اهمیت دارد که رفتار و
ارزشهای کارکنان با رفتار و ارزشهای اعالمشده سازمان همسو باشد (برتون 5و همکاران.)1111 ،
امروزه تقاضای سازمانها برای کارکنان ماهر افزایش یافته است و جذب کارکنان بالقوه برای سازمانها
چالشی بزرگ بهحساب میآید .کاهش متقاضیان توانمند ،استخدام کارمندان مناسب برای شغلهای
متناسب با آنها را سخت کرده است .سازمانها در حال مبارزه برای جذب کارمندان شایسته و باصالحیت
هستند ،زیرا تقاضا برای نیروی کار ماهر بهطور مداوم در حال افزایش است (اسلم .)1151 ،1بااینحال،
حس نبرد برای استعداد بهعنوان نقطه اوج سازمانها ،از انتخاب کارکنان به جذب کارکنان تغییر کرده
است .درواقع ،پیروزی یک سازمان متکی بر توانایی آن برای جذب استعدادهاست (خبیر .)1159 ،9برند
یک کارفرما میتواند امنیت شغلی ،توسعه شغلی ،کار سخت یا کار مفرح باشد .کسبوکار میتواند با
پرورش مدیران آینده ،پرداخت عالی یا همکاران دوستداشتنی شناخته شود .این دقیقاً همان چیزی است
که به یک برند بهعنوان مکانی برای کار کردن معنا میبخشد (سارینت و شومان .)1119 ،9بهعبارتدیگر
برند کارفرما تصویری از سازمان بهعنوان بهترین مکان کار میباشد که منجر به تمایز سازمان از سایر
سازمانها میگردد (مینچینگتون .)1111 ،1درواقع سازمان با استفاده از برند کارفرما تصویر داخلی و
خارجی خود را بهبود داده و کارکنان فعلی و بالقوه را جهت همکاری با سازمان متقاعد و تشویق مینماید.
برتون و همکارانش ابعاد برند کارفرما را پنج مورد معرفی میکنند؛ ارزش عالقهمندی؛ درجهای که فرد
جذب کارفرمایی میشود که محیط کاری هیجانانگیز و چالشبرانگیز و شیوههای کار جدید را فراهم
میکند و از خالقیت کارکنان برای تولید محصوالت و خدمات باکیفیت باال و نوآورانه استفاده میکند،
ارزش اجتماعی؛ درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که محیط کاری سرگرمکننده ،شاد و جو تیمی
1. Berthon
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حمایتی فراهم میکند ،ارزش اقتصادی؛ درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که باالتر از متوسط
بازار حقوق و دستمزد میپردازد ،بسته جبران خدمات جذاب ،امنیت شغلی و فرصتهای ارتقا را فراهم
میکند ،ارزش توسعهای؛ درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که به رسمیت شناختن ،ارزش فردی
و اعتمادبه نفس توأم با تجارب ارتقای مسیر شغلی و مبنایی برای استخدام در آینده را فراهم میکند و
ارزش كاربرد؛ درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که محیطی مشتری مدار و بشردوستانهای را
فراهم میکند تا کارکنان هر چیزی را که آموختهاند ،بهکارگیرند و آموختههایشان را به دیگران بیاموزند.
(برتون و همکاران .)1111 ،دان و بیسواس )1151( 5نیز در مقالهای ضمن مرور مبنای مفهومی و تئوریک
برند کارفرما ،مؤلفههای آن را شامل توازن کار-زندگی ،فرهنگ شرکت و محیط ،قدرت برند شرکت،
پاداش و مزایا و محیط کار معرفی نمودهاند .اجزای این مؤلفهها در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5مؤلفههای برند کارفرما
توازن كار-زندگی








مأموریت کاری
مکان
زمان منعطف
مراقبت از کودکان

فرهنگ شركت و محیط





قدرت برند
شركت

سطح فناوری

 آوازه

محیط ریسکپذیر

(میزان

تناسب شرکت

درخواست

اندازه شرکت

خدمت یا

ساعت کاری

محصول

تعطیالت

سازمان)

وجود امکانات کار
از راه دور

پاداش و مزایا
 حقوق مبنا

 برابری بیرونی (حقوق دریافتی
نسبت به دیگر شرکتها)
 برابری درونی
 مزایا

 گزینههای سهام

 شرایط بازنشستگی

 مزایای بهداشت و سالمت

محیط كاری
 کیفیت مدیر

 کیفیت همکاران
 شناخت

 توانمندسازی
 چالش کار

 تحرک بینالمللی
 شفافیت نقشها
 مسئولیت پروژه

 کارهای نوآورانه

منبع :دان و بیسواس.1151 ،

برند کارفرما و برند محصول باوجود برخی شباهتها تفاوتهایی نیز دارند .درحالیکه ایجاد برند برای
شرکت ،وجه تشابه این دو برند است ،تفاوتهای آنها در جدول  1جمعآوری شده است (افجه و علیزاده
فر.)5971 ،

1. Dawn & Biswas
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جدول  .1تفاوت برند محصول و برند کارفرما
تفاوتها
اهداف
محتوای
تبلیغات

برند كارفرما
هدف برند کارفرما فارغ التحصبالن نخبه ،خالق و جوانی هستند که بین
 91-91سال سن دارند.

برند محصول
هدف برند محصول بر اساس نوع محصول متفاوت است.

هنگام تبلیغ برند کارفرما ،اطالعاتی نظیر تاریخچه و زمینه فعالیت

در آگهیهای مرتبط با برند محصول توجه و تمرکز،

شرکت ،عوامل رفاهی و پرداختها ،آموزش ،فرصتهای رشد و توسعه

معطوف به کارایی محصول و دادن احساسهای خوب به

افراد و ...به کارکنان بالقوه ارائه میشود.

مشتریان در مورد آن میباشد.
کانالهای پخش آگهیهای مربوط به برند محصول شامل

كانالهای
تبلیغی

آگهیهای مرتبط به برند کارفرما عمدتاً از طریق رسانههای حرفهای

رسانههای عمومی از قبیل رسانههای چاپی (روزنامه،

استخدامی و جلسات حرفهای مطرح میشوند.

مجالت و نشریات و ،)...آگهیهای تلویزیونی ،رادیو و...
میباشند.

تأكید بر
داخل یا
خارج

برند کارفرما نهتنها بر خلق و ایجاد یک تصویر خوب بیرونی از شرکت
تأکید دارد بلکه ایجاد یک محیط آرام داخلی هم برایش اهمیت دارد و
برند قوی کارفرما افراد را جذب سازمان نموده و آنها را ترغیب
مینماید تا در سازمان بمانند.

برند محصول تأکیدش بر ایجاد یک تصویر خوب از
شرکت در میان مشتریان میباشد .بهعبارتدیگر برندهای
قوی محصول منجر به فروش کاالها و خدمات میگردند.

منبع :افجه و علیزاده فر.5971 ،

برندسازی كارفرما و جذب استعدادها
با توجه به اینکه فرصتها در محیط در دسترساند و منتظرند تا کشف شوند ،افرادی میتوانند فرصتها
را هوشیارانه کشف کنند که سرمایه انسانی برتری داشته باشند (طالبی و دهقان نجمآبادی .)5971 ،یکی از
راههای کسب منابع انسانی برتر ،برند سازی کارفرماست .برند سازی کارفرما برای افزایش جذابیت
کارفرما و همچنین بهبود شهرت سازمان استفاده میشود و هویتش از دو بعد منابع انسانی و بازاریابی
نشئت میگیرد .درواقع ،همانطور که برند مشتری (دیدگاه بازاریابی محض) برای مشخص کردن کاال و
خدمات یک سازمان است ،برند کارفرما (دیدگاه بازاریابی  -منابع انسانی) نیز برای مشخص کردن
جذابیتهای کاری یک سازمان است .برند کارفرمای محبوب ،شعار «یک جای عالی برای کار کردن »5را
در ذهن کارکنان فعلی ،کارکنان بالقوه ،مشتریان و در ذهن سایر ذینفعان کارفرما شکل میدهد .کارکنان
بالقوه افرادی هستند که شاید روزی به کار کردن در سازمان عالقهمند شوند؛ مانند دانشجویان .برند سازی
کارفرما را «مجموعه تالشهای سازمان برای ارتباط برقرار کردن با کارکنان فعلی و بالقوه میدانند تا آنها
سازمان را جای خوبی برای کار کردن بدانند» (گرینوالدر .)1119 ،1بنابراین کارفرمایان برای حفظ بهتر
1. A Greet Place to Work
2. Grunewalder
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نیروی انسانی باید از فنون برند سازی استفاده کنند و به متقاضیان کمک کنند درک صحیحتری از ارزشها،
اولویتها و وظایف خود و ارزشها ،اولویتها و وظایف مورد انتظار شرکتها داشته باشند (علیزاده ثانی
و نجات .)5971 ،سازمان بهعنوان کارفرما باید سعی کند مانند یک آهنربا باشد و متقاضیان کار را جذب
کند .زمانی که جذبی صورت گرفت ،سازمان بهعنوان کارفرما باید بتواند کارکنان را درگیر کار کند و
قدرت حفظ آنها را داشته باشد (فلورا.)1155 ،5
آگهی شغلی و كارمندیابی اینترنتی
نوع شغل تعیینکننده این است که از چه نوع آگهی استفاده شود .هرچه شغلی که برای آن آگهی میشود
مهمتر و تخصصیتر یا عرضه کار در بازار کار محدودتر یا آن تخصص کمیابتر باشد ،باید در سطح
وسیعتری آگهی کرد (سعادت .)5971 ،در آگهی نوع منابع انسانی موردنیاز (مثل مکانیک ،فروشنده،
هیئتعلمی) ،شر ایطی که باید دارا باشد (مانند تحصیالت و تجربیات) ،محل خدمت و حداقل حقوقی که
به شغل تعلق میگیرد ذکر میشود .بسیاری از سازمانها در آگهیها نشانی خود را ذکر نمیکنند و از آگهی
بینام 1استفاده میکنند که از داوطلبان خواسته میشود مدارک خود را به شماره صندوق پستی ارسال
نمایند( .قلی پور)5979 ،
امروزه از فضای مجازی و اینترنت برای کارمند یابی استفاده زیادی میشود ،در حال حاضر در حدود 911
هزار سایت درزمینهٔ کارمند یابی اینترنتی فعالاند .استفاده از اینترنت در کارمند یابی در سالهای اخیر
افزایش فوقالعادهای یافته است و اینترنت بهعنوان اصلیترین روش کارمند یابی مطرح است بهطوریکه
در حدود  71درصد شرکتهای آمریکایی از اینترنت بهعنوان یکی از روشهای کارمند یابی استفاده
میکنند (ایوانکویچ .)1151 ،9دالیل این استقبال گسترده این است که کارمند یابی اینترنتی در حدود 91
برابر هزینههای کارمند یابی را کاهش میدهد ،دوره عمر تبلیغی که در روزنامه داده میشود شاید به بیش
از ده روز نرسد درحالیکه تبلیغی که در اینترنت داده میشود بیش از  91روز دوام میآورد .ازنظر مسئله
زمان ،استفاده از شبکه مناسبتر است؛ کسانی که به تبلیغ شرکت "دعوت به همکاری" در اینترنت
دسترسی پیدا میکنند ،ظرف یک روز به آن پاسخ میدهند ،ولی شرکتی که در روزنامه افراد را به همکاری
دعوت مینماید شاید تا یک هفته پس از دادن اعالمیه باید منتظر بماند تا پاسخی دریافت کند .عدهای هم
در نقد این شیوه کارمند یابی میگویند چون داوطلبان میتوانند بهراحتی به درخواستهای مطرحشده در
1. Florea
2. Blind Advertisement
3. Ivancevich
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اینترنت پاسخ دهند ،بسیار از افرادی که واجد شرایط نیستند و درخواست کار مینمایند ،میتوانند
موجبات دردسر شرکت را فراهم کنند .گذشته از این ماهیت اینترنت بهگونهای است که داوطلبانی به این
دعوتنامه پاسخ میدهند که ازنظر جغرافیایی در نقطهای بسیار دوردست قرار دارند و بههیچوجه
امکانپذیر نیست که بتوانند با شرکت همکاری کنند (گری دسلر ،ترجمه پارسائیان و اعرابی.)5975 ،
نمایشگاه شغل مجازی 5نیز یکی از راههای کارمند یابی اینترنتی است که در آن شرکت در یک فیلم
ویدئویی کوتاه خود را معرفی میکند و داوطلبان میتوانند اطالعات کسب کنند و یا از طریق گفتگوی
زنده 1اطالعات خود را مبادله کنند و درخواست کار خود را بفرستند( .قلی پور )5979 ،برخی از شرکتها
برای داشتن تعامل مستمر با داوطلبان ،سیستم «مدیریت رابطه با داوطلبان » 9را دایر و بهطور دورهای با
آنها ارتباط برقرار میکنند و داوطلبان را از فرصتهای شغلی آینده آگاه میکنند تا آنها نیز مهارتهای
الزم تا آن زمان را کسب کنند( .فریز )1119 ،9این کار نوعی ذخیرهسازی استعدادها و نخبگان است.
پیشینه تحقیق
حمیدیان پور و همکاران ( )5971پژوهشی باهدف ارائه مدلی برای بررسی ارزش ویژه برند کارفرما با
انجام دادند که یافتههای این پژوهش نشان داد ارزش پیشرفت ،ارزش اقتصادی و اعتماد به برند تأثیر
مستقیم و معنادار و همچنین تأثیری غیرمستقیم بهواسطه نقش میانجی جذابیت برند سازمانی بر تمایل افراد
جویای کار دارند .همچنین تأثیر ارزش توجه و ارزش اجتماعی از طریق نقش میانجی جذابیت سازمانی
صورت میگیرد.
رحیمیان ( )5971نیز پژوهشی با عنوان برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایههای انسانی انجام داد که
یافتههای پژوهش نشان داد برند کارفرما رابطه مستقیم با برند سازمان در بین مشتریان و سایر ذینفعان به
وجود میآورد و برند سازی درونی و بیرونی یک سازمان بهصورت توأمان تعیینکننده پیشرو بودن سازمان
است.
خدامی و اصانلو ( )5979پژوهشی باهدف طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی برساخت برند متمایز
کارفرما انجام دادند .بر اساس یافتههای پژوهش زمانی که برند کارفرما بر عوامل نیازهای گروه هدف،

1.Virtual job fairs
2. Live chat
)3. Candidate Relationship Management (CRM
4. Frase
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پیشنهاد ارزش متمایز ،راهبرد افراد ،سازگاری برند و ارتباطات برند کارفرما ایجاد شود ،تمایز ایجادشده در
برند کارفرما ناشی از این عوامل میتواند به جذابیت کارفرما در تمام ابعاد منجر شود.
آلنیاک )1159( 5پژوهشی باهدف شناسایی راهبردهای برند سازی کارفرما و ویژگیهای سازمانی که یک
سازمان برای بهبود به آنها نیاز دارد ،انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد ویژگیهای ترجیح دادهشده
توسط دانشجویان شامل فرهنگسازمانی ،نام برند و بسته جبران خدمات بود .همچنین رابطه مثبت و
معناداری میان تصویر برند و تقاضا برای یک شغل وجود دارد.
اسلم ( )1151میالدی در پژوهشی به بررسی برند سازی کارفرما و تمایل به درخواست شغل در رویکردی
کاربردی برای استخدام کارکنان بالقوه پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد تمایل به درخواست شغل ،برای
یک استخدام بینقص و صمیمی نقش محوری دارد و برند سازی کارفرما تأثیر مثبتی بر این تمایل دارد.
همچنین آشنایی و رسانههای اجتماعی تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری بر تمایل به درخواست یک شغل
دارند.
1

بروک ( )1151در پژوهشی به بررسی اجزای شغلی و سازمانی که موجب جذابیت برای کارکنان بالقوه
(دانشجویان) میشود پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد برای دانشجویان ،محیط کار ،تعادل کار-زندگی،
سبک رهبری ،تنوع شغلی و آزادی عمل در تصمیمگیری موجب جذابیت کارفرما میشود.
پونچوا میچلوتی

9

و همکاران ( )1159در پژوهشی به بررسی برند کارفرمایان و مسئولیت اجتماعی

شرکتهای بزرگ در تبلیغات استخدامی آنالین آنها پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که اثر برند کارفرما
و مسئولیت اجتماعی شرکتها در تبلیغات استخدامی اغلب محدود است و شرکتها عمدتاً در تبلیغات
استخدامی خود بر فعالیتهای شرکت در ارتباط با مشارکت و توسعه کارکنان تمرکز دارند .همچنین نتایج
نشان داد شرکتهایی که دارای شهرت برند کارفرما و مسئولیت اجتماعی هستند ،میتوانند بهطور
خارقالعادهای از مزیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی خود در زمینة جذب نامزدهای شغلی بهره گیرند.
میشرا و کومار )1157( 9در پژوهشی با نگاهی جامع و همهجانبه به بررسی ظرفیتهای استفادهنشده برند
کارفرما در کارمند یابی اینترنتی و آموزش کارکنان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد امروزه از ظرفیت

1. Alnıaçık
2. Broek
3. Puncheva-Michelotti
4. Mishra & Kumar
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استفادهنشده برند کارفرما در کارمند یابی اینترنتی و آموزش کارکنان بیش از گذشته که از روشهای سنتی
برای جذب و توسعه کارکنان استفاده میشد میتوان بهره برد.
با بررسی پیشینه داخلی و خارجی پژوهش درمییابیم که در تحقیقات گذشته اغلب به بررسی ارتباط و
تأثیر برند کارفرما در کارمند یابی و جذب کارکنان پرداخته شده است و با روش کمی آن را به انجام
رسانده اند.اما در این پژوهش به روشی کیفی و با نگاهی کاربردی به بررسی چگونگی انعکاس برند
کارفرما در آگهیهای شغلی اینترنتی پرداخته شده است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر را میتوان از منظر هدف ،از نوع کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ،کیفی دانست .در
این پژوهش از تحلیل محتوای کمی بهعنوان روش کیفی بهره گرفته شده است .مراحل اجرای تحلیل
محتوا در این پژوهش بدین ترتیب است که ابتدا محقق با بررسی موضوع موردمطالعه یک چارچوب که
تئوری تحقیق بر آن مبتنی است را در نظر میگیرد ،سپس با در نظر گرفتن فهرستی از واژگان کلیدی برای
به دست آوردن معانی در متن اقدام میکند و درنهایت با تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده آنها را در
مفاهیم مختلف دستهبندی میکند و در نهایت فراوانی کدها را محاسبه میکند .جامعه آماری این تحقیق را
کلیه شرکتهای صنعت گردشگری کشور تشکیل میدهند .در ابتدا جستجوی هدفمند آگهیهای شغلی
مرتبط با صنعت گردشگری و مربوط به بازه زمانی سه ماهه از پاییز سال  5979در سایتهای کاریابی
همچون جاب ویژن ،5ایران جاب ،1کاریاب ایران ،9حامی کار ،9جابینجا ،1ایران تلنت ،1سه سوت جابز،9
کارلیب ،9ای استخدام 7و کاربوم ، 51دیوار 55و شیپور 51انجام شد 599 .عدد آگهی استخدام در حوزه
گردشگری از  11شرکت جمعآوری شد .سپس اطالعات موجود در این  599آگهی با روش تحلیل محتوا
کدگذاری شد و فراوانی کدها نیز محاسبه شد.

1. jobvision.ir
2. iranjob.ir
3. karyabeiran.com
4. hamikar.com
5. jobinja.ir
6. irantalent.com
7. 3sootjobs.com
8. karlib.com
9. e-estekhdam.com
10. karboom.io
11. divar.ir
12. sheypoor.com
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برای بررسی پایایی پژوهش از دو روش پایایی بین دو کدگذار و پایایی باز آزمون استفاده شد .برای
محاسبه پایایی باز آزمون ،از بین کدگذاریهای انجامگرفته ،متن سه آگهی شغلی انتخاب شد و هریک از
آنها در فاصله زمانی یکهفتهای توسط پژوهشگر دوباره کدگذاری شد .پایایی باز آزمون بر اساس رابطه
 5برابر با  91درصد به دست آمد ،این میزان باالتر از  11درصد است که بهعنوان حد قابلقبول برای تأیید
پایایی باز آزمون در نظر گرفته میشود .بهمنظور محاسبه پایایی بین دو کدگذار نیز ،سه آگهی شغلی
انتخاب شد و توسط یک متخصص دوباره کدگذاری شد .درصد توافقات درون موضوعی محاسبهشده بر
اساس رابطه  5برابر با  99درصد است .این میزان باالتر از  11درصد ،یعنی باالتر از حد قابلقبول برای
پایایی است (خواستار.)5999 ،
رابطه :5

% 511

= درصد پایایی

ازجمله استراتژیهای به کار گرفتهشده در پژوهش حاضر برای اعتبار درونی( 5قابلیت اعتبار یا اعتبار
پذیری) ،و استفاده از منابع تاییدگر و نظرات خبرگان بود .همچنین استفاده از تکنیک کسب اطالعات دقیق
موازی 1نظیر نمایش و ارائه تحلیلهای دادهای و نتایج آن به متخصصان امر نیز منجر به غنای قابلیت اعتبار
شد .خود بازبینی محقق 9نیز در طی فرایند جمعآوری و تحلیل داده ،یکی دیگر از روشهای مورداستفاده
در این پژوهش است که به افزایش قابلیت اعتبار انجامید .رسیدن به اعتبار بیرونی( 9قابلیت انتقال یا
انتقالپذیری) ،نیز با توسعه و توصیف غنی از مجموعه دادههای مطالعه موردنظر در طول مرحله گردآوری
دادهها انجام شد که این امر میتواند پتانسیلهای قابلیت انتقال را افزایش دهد (عباس زاده.)5975 ،
یافتهها
فرایند تحلیل دادهها با کدگذاری باز آغاز میشود .کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است که طی آن مفاهیم
شناساییشده و ویژگیها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشف میشود .در کدگذاری باز ،وقایع یا چیزهای
مشاهدهشده دردادهها نامگذاری میشوند و بر فهم مشخصههایی تمرکز میشود که موجب منحصربهفرد
شدن این وقایع شده است .در مرحله اول ،با تحلیل دادههای گردآوریشده آگهیهای شغلی شرکتهای
1. Internal Validity
2. Peer debriefing
3. Self-monitoring
4. External Validity
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فعال در صنعت گردشگری و هتلداری مربوط به پاییز سال  ،5979مفاهیم اصلی استخراج میشوند.
کدگذاری باز تا مرحله اشباع مفاهیم ادامه مییابد .درحالیکه کدگذاری باز ،دادهها را به کدهای مختلف
تفکیک میکند ،کدگذاری محوری مفاهیم را با توجه به مشخصهها و ابعاد آنها به یکدیگر مرتبط میسازد.
در این تحقیق با کدگذاری آگهیهای شغلی و تطبیق آن با مؤلفههای برند کارفرما (جدول  )5اطالعات
موجود در آگهیهای شغلی برای هر مؤلفه برند کارفرما به شرح زیر استخراجشده است.
جدول  .9مؤلفه فرهنگ شرکت و محیط
مفهوم

فراوانی

كد

متن

فرهنگ شركت و محیط

39

اندازه شركت

زیر  51نفر 55 ،تا  11نفر 15 ،تا  111نفر 115 ،تا  111نفر

منبع :یافته های پژوهش

با توجه به جدول  9و مقایسه آن با جدول  5مشخص میشود که آگهیهای شغلی صنعت گردشگری و
هتلداری ابعادی همچون «سطح فناوری» و «محیط ریسکپذیر» از مؤلفه فرهنگ و محیط شرکت را
منعکس نکرده است و تنها «اندازه شرکت» در آگهیهای شغلی منعکس شده است.
جدول  .9مؤلفه پاداش و مزایا
مفهوم

فراوانی

كد

983

حقوق مبنا

41

مزایا

متن
 5 - 5.1میلیون تومان 5 ،تا  1.1میلیون 5.1 ،میلیون 1 - 9 ،میلیون تومان- 1 ،
باال

پاداش و
مزایا

 9میلیون تومان 9 ،میلیون تومان ،باالی  9میلیون تومان 51 ،میلیون تومان به

79

تسهیالت
رفاهی

پاداش ،پورسانت ،بیمه ،بیمه بین المللی
سرویس رفت و برگشت ،محل اقامت به عهده شرکت

منبع :یافته های پژوهش

با توجه به جدول  9و مقایسه آن با جدول  5مشخص میشود که آگهیهای شغلی صنعت گردشگری و
هتلداری ابعادی همچون «برابری بیرونی»« ،برابری درونی»« ،مزایا»« ،گزینههای سهام»« ،شرایط
بازنشستگی» و «مزایای بهداشت و سالمت» از مؤلفه پاداش و مزایا را منعکس نکرده است و ابعادی مثل
«حقوق مبنا»« ،مزایا» و «تسهیالت رفاهی» در آگهیهای شغلی منعکس شده است.

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 9911

83

جدول  .1مؤلفه قدرت برند محصول شرکت
مفهوم

فراوانی

متن

كد





قدرت برند
محصول

99

شركت

آوازه



محصول



یا



خدمت



شركت







پروژهای  1ستاره در قلب اداری و تجاری خاورمیانه منطقه عباسآباد تهران
مناسبترین گزینههای اقامت و پرواز
با بیش از  59سال سابقه و  11نماینده ی فعال در سراسر کشور در زمینه ی تور و گردشگری
اولین موسسه گردشگری سالمت ایران
جامعترین و حرفهایترین مرجع آنالین گردشگری در کشور
معتبرترین سامانه جامع اطالعات و خدمات گردشگری مشهد
اولین مجموعه اقامتی بومگردی در تهران
معتبرترین پلت فرم گردشگری سالمت ایران
یکی از لوکسترین هتل آپارتمانهای تهران
ارتباط یکپارچه ،سریع و با کمترین واسطه میان تأمینکننده و فروشندگان بازار سفر
ارائه خدمات گردشگری جامع و هوشمند بر پایه فنّاوریهای پیشتاز و نوین
برگزیده برتر ملی گردشگری در سه سال متوالی  5971و  5971و 5979
شرکت پیشرو در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات در صنعت هتلداری و گردشگری

منبع :یافته های پژوهش

با توجه به جدول  1و مقایسه آن با جدول  5مشخص میشود که آگهیهای شغلی صنعت گردشگری و
هتلداری «آوازه محصول یا خدمت شرکت» را منعکس کردهاند.
جدول  .1مؤلفه توازن کار-زندگی
مفهوم

فراوانی

كد

متن

93

مأموریت كاری

سفرهای کاری ندارد ،سفرهای کاری دارد ،سفر به کشورهای اطراف

927

مکان شركت

73

زمان منعطف

تهران (منطقهی سهروردی ،منطقهی جردن ،خیابان ولیعصر ،منطقهی فرشته – الهیه ،منطقهی شهرک غرب،
منطقه ظفر ،منطقه گاندی ،منطقه سیدخندان ،منطقهی میرداماد ،منطقه پونک ،خیابان شریعتی نبش خیابان
دولت ،جنت آباد) ،شیراز خراسان رضوی (مشهد) ،اصفهان (بزرگمهر) ،مازندران
پارهوقت ،قراردادی/پروژهای ،روزانه 9تا 9ساعت ،ساعتی
9روز هفته ،شنبه تا چهارشنبه  9الی  ،59شنبه الی پنجشنبه ساعت اداری همهروزه به همراه جمعهها بهجز
توازن كار-
زندگی

روزهای تعطیل رسمی ،شنبه تا چهارشنبه  9الی  1بهعالوه یک روز شیفت تعطیل ،ساعت  ،59-9:91روزانه
939

ساعت كاری

74

تعطیالت

 9تا  9ساعت 51 ،ساعت در روز /شیفت صبح و عصر ،شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7تا  ،59سه شیفت
کاری ،دو شیفت روز و شب ،شنبه تا پنجشنبه ساعت  9:91لغایت  ،51شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:11
الی 59:11و پنجشنبه از ساعت  7:11الی  ،59:11شنبه تا چهارشنبه از  7الی  59و پنجشنبهها تا  ،59شنبه تا
چهارشنبه  7تا  ،59از ساعت  11لغایت  ،11:91ساعت کاری  9.91الی  1عصر

74

منبع :یافته های پژوهش

وجود امکانات
كار از راه دور

جمعهها و تعطیالت رسمی ،پنجشنبهها و جمعهها و تعطیالت رسمی
نیاز به حضور فیزیکی ندارد ،بهصورت دورکاری

89
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با توجه به جدول  1و مقایسه آن با جدول  5مشخص میشود که آگهیهای شغلی صنعت گردشگری و
هتلداری تنها یک بعد «مراقبت از کودکان» را پوشش نداده است و سایر ابعاد مؤلفه توازن کار-زندگی در
آگهیهای شغلی منعکس شده است.
جدول  .9مؤلفه محیط کاری
مفهوم

فراوانی

كد

94

كیفیت همکاران

83

چالش كار

متن
روحیه تیمی عالی و سرشار از حس همدلی ،روحیه خوب تیمی و پر از نشاط ،یک گروه پیشرو و
با شور و اشتیاق ،کار تیمی ،محیطی پویا و یادگیرنده ،کار در محیطی پویا و جوان ،محیط کاری
سالم ،پویا و دوستانه
مدیریت فشار و استرس (انطباقپذیری) ،مدیریت تعارض ،توسعه دیگران (منتورینگ) ،حل مسئله

محیط

و تصمیمگیری ،روحیه کار گروهی ،مدیریت شبکه های اجتماعی ،پاسخ گویی به تماس های
مرتبط ،اعالم قیمت و پیگیری ،رزرواسیون اقامتگاه ها ،پشتیبانی فروش ،برگزاری همایش ،انجام
مکاتبات انگلیسی ،استخراج اطالعات از منابع خارجی ،تسهیل روابط بین پرسنل

كاری

دوره آموزشی یک ماهه ،آموزش های تخصصی در حوزه های بهبود فردی ،فریلنسری ،بالگری،
77

توانمندسازی

فنون مذاکره و فن بیان و فنون متقاعد سازی ،آموزش رایگان جهت استخدام برای تور های داخلی
و خارجی ،آموزش گرفتن بلیط داخلی و خارجی  ،آموزش اخذ و فرم ویزای مسافر  ،برگزاری
دوره کارآموزی سه ماهه ،آموزش دو هفته ای  ،آموزش یک هفته ای

1

تحرک بینالمللی

دارای مشتریان داخلی و خارجی ،تنها شریک تجاری شرکت بینالمللی  IATIدر بازار ایران

93

كارهای نوآورانه

خالقیت ،ایده پردازی ،نوآوری ،ابتکار داشتن ،ابداع طرح های جدید

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول  9و مقایسه آن با جدول  5مشخص میشود که آگهیهای شغلی صنعت گردشگری و
هتلداری ابعادی همچون «مسئولیت پروژه»« ،شناخت»« ،شفافیت نقشها» و «کیفیت مدیر» از مؤلفه محیط
کاری را منعکس نکرده است و ابعادی مثل «کیفیت همکاران»« ،توانمندسازی»« ،چالش کار»« ،کارهای
نوآورانه» و «تحرک بینالمللی» در آگهیهای شغلی منعکس شده است .درنهایت انعکاس ابعاد برند
کارفرما در آگهیهای شغلی به شرح زیر مشخص شد.
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پاداش و مزایا

توازن كار-زندگی
 مأموریت کاری

محیط كاری


حقوق مبنا





مزایا



کیفیت همکاران
چالش کار



تسهیالت رفاهی

تحرک بینالمللی



 مکان شرکت

توانمندسازی



 زمان منعطف

انعکاس برند كارفرما در

 ساعت کاری

آگهیهای شغلی

 تعطیالت

کارهای نوآورانه

قدرت برند

 وجود امکانات کار از راه دور


فرهنگ شركت و محیط


آوازه محصول یا
خدمت شرکت

اندازه شرکت

شکل  .5انعکاس ابعاد برند کارفرما در آگهیهای شغلی،

منبع :یافتههای پژوهش

همچنین نمودار زیر فراوانی کدهای شناساییشده در  599آگهی شغلی که منعکسکننده برند کارفرمای
شرکتهای فعال در صنعت گردشگری و هتلداری هستند را نشان میدهد.

ساعت کاری
مزایا

چالش کار
ماموریت کاری
وجود امکانات کار از راه دور
توانمندسازی
کارهای نوآورانه

تحرک بین المللی
200

150

100

50

0

شکل  .1فراوانی کدهای شناساییشده در  599آگهی شغلی شرکتهای گردشگری و

هتلداری ،منبع :یافته های پژوهش
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89

بحث و نتیجهگیری
توانایی سازمانها چیزی بیش از توانایی کارکنان آنها نیست و شرکتهای فعال در صنعت گردشگری
برای رقابت کردن با رقبای خود باید بهترینها را در سازمان داشته باشند .به این منظور باید افراد بااستعداد
را به سازمان جذب کنند و ازآنجاکه افراد بااستعداد درجایی شروع به فعالیت میکنند که از نظرشان برای
کار کردن مناسب و خوب است ،آگهی شغلی اولین برخورد افراد جویای کار با شرکتهاست و در این
مرحله حساس ،برند کارفرما میتواند نقش حیاتی ایفا کند و استعدادها را قبل از رقبا به سازمان جذب کند
و منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار شود .علیرغم اهمیت موضوع ،طبق بررسیهای محقق ،تاکنون
تحقیقی به بررسی انعکاس برند کارفرما در آگهیهای شغلی نپرداخته است .ازاینرو در تحقیق حاضر به
بررسی چگونگی انعکاس برند کارفرما در آگهیهای شغلی پرداخته شد .با توجه به نتایج تحقیق
نتیجهگیری میشود شرکتها در آگهیهای شغلی خود تنها به «ارزش اقتصادی» درک شده میپردازند و
برای «ارزش عالقهمندی»« ،ارزش کاربرد»« ،ارزش اجتماعی» و «ارزش توسعهای» اطالعاتی در آگهیهای
شغلی خود ارائه نمیکنند.
با مقایسه یافتههای تحقیق و پیشینه تحقیق مشاهده میشود دو بعد محیط کار و تعادل کار و زندگی که
بهعنوان ابعاد برند کارفرما در آگهیهای شغلی شناسایی شدند در تحقیق بروک ( )1151نیز بهعنوان عوامل
جذاب برای کارکنان بالقوه (دانشجویان) اشاره شده بودند .نتایج پژوهش اسلم ( )1151نشان داد تمایل به
درخواست شغل ،برای یک استخدام بینقص و صمیمی نقش محوری دارد و برند سازی کارفرما تأثیر
مثبتی بر این تمایل دارد .همچنین آشنایی و رسانههای اجتماعی تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری بر تمایل
به درخواست یک شغل دارند .ازاینرو تأثیر و انعکاس برند کارفرما در آگهیهای شغلی و کارمند یابی
اینترنتی در تحقیق یادشده نیز اشاره شده است .همچنین دان و بیسواس ( )1151نیز در مقالهای ضمن
مرور مبنای مفهومی و تئوریک برند کارفرما ،مؤلفههای آن را شامل توازن کار-زندگی ،فرهنگ شرکت و
محیط ،قدرت برند شرکت ،پاداش و مزایا و محیط کار معرفی نمودهاند که با مفاهیم انعکاس برند کارفرما
در آگهیهای شغلی در این تحقیق مطابقت دارد .بر اساس نتایج تحقیق حاضر شرکتها میبایست از
ظرفیت برند کارفرما در آگهیهای شغلی خود استفاده کنند .این موضوع در نتایج تحقیق باباشاهی و
همکاران ( )5979نیز مطرح شده است که سازمانها میبایست اقدام به طراحی وعدههایی جذاب متناسب
با انتظارات نیروی کار موردنظر نموده و از طریق کانالهای ارتباطی مختلف همچون اعالنهای شغلی
مؤسسات کاریابی ،این وعدهها را در بازار کار اعالم دارند.
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بکاس و تیکو ( ،)1119نیز معتقدند جویندگان کار به هنگام جستجوی موقعیتهای شغلی مطلوب خود،
اطالعاتی در رابطه با سازمانهای مختلف به دست میآورند که در برخی از موارد این اطالعات تحت کنترل
سازمان هستند .دراینبین سازمانهایی وجود دارند که در فرایند برند سازی کارفرمای خود با هوشمندی
کامل اطالعاتی را ارائه میدهند که تداعیات معانی مورد انتظار خود را در ذهن جویندگان کار ایجاد کنند.
این تداعیات منجر به شکلگیری تصویری از سازمان میشود که بر جذابیت سازمان در ذهن جویندگان کار
مؤثر است و همین تصویر اگر محیط دلپذیری برای کار را مطابق با انتظارات جویندگان کار به نمایش
بگذارد ،منجر به جذب آنان به سازمان خواهد شد .نکته مهمی که بکاس و تیکو ( )1119به آن اشاره دارند
این است که جویندگان کار پیامهای دریافتی از تصاویر سازمانهای مختلف در ذهن خود را مورد تحلیل
قرار داده و به ارزشها ،فرهنگ و مأموریت سازمانهای مختلف پی میبرند و بر این اساس سازمانی را
انتخاب میکنند که بیشترین تناسب را با آنها داشته باشد .بنابراین شرکتها میبایست در شکلگیری
اطالعاتی که افراد جویای کار در رابطه با سازمانهای مختلف به دست میآورند نقش فعال داشته و بخشی
از اطالعات دریافتی افراد جویای کار از سازمان را از طریق انعکاس حداکثری ابعاد برند کارفرما در
آگهیهای شغلی و کارمندیابیهای اینترنتی تحت کنترل داشته باشند.
بر اساس نتایج تحقیق ،برای بهبود برند کارفرمای شرکتهای فعال در صنعت گردشگری و ایجاد ذهنیت
بهتر و جذابتر برای متقاضیان شغلی به این شرکتها پیشنهاد میشود:


با توجه به اینکه اغلب شرکتها توجه کمی به تعادل و توازن بین زندگی شخصی و شغلی دارند
و این موارد را در آگهیهای شغلی خود ذکر نمیکنند و ازآنجاکه آگهیهای شغلی اولین مواجهه
فرد متقاضی با سازمان است و نقش مهمی در شکلگیری ذهنیت فرد نسبت به سازمان دارد
توصیه می گردد در آگهی های شغلی به فعالیت ها و اقداماتی که در این جهت انجام خواهد
شد ،اشاره گردد .به عنوان مثال داشتن ساعات کاری منعطف ،کار مشترک و انعطاف پذیری در



محل انجام کار از اقداماتی است که می تواند توازن مد نظر را برقرار نماید.
برای جذب نیروهای نخبه و بااستعداد و پیشی گرفتن از رقبا ،مناسب است با توضیح و اطالع
رسانی نسبت به امکانات رفاهی شرکت ها (مثل برخورداری از استخر ،درمانگاه های تخصصی،
هتل های طرف قرارداد در اماکن سیاحتی-زیارتی و  ،)...مزیت های برخوردار را به متقاضیان
کار آگاهی بخشی کنند.
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شرکت ها می توانند با انتشار و انعکاس تصاویر و فیلمهایی از محیط کاری شرکت و برجسته
نمودن امکانات و تسهیالت محیطی،دیدگاه بهتری بین افراد جویای کار ایجاد کنند .چنانکه
شرکت گوگل در وب سایت خود تصاویری از محیط کاری جذاب و شاد شرکت منتشر نموده
است که در جذب کارجویان تاثیر زیادی را به جا می گذارد.



معرفی تسهیالت تفریحی و رفاهی خاص خانواده کارکنان می تواند در ایجاد ذهنیت توازن کار-
زندگی در شرکت و بهتبع آن ارتقا جایگاه برند شرکت اثر گذار باشد.




جایگاه شرکت و سهم بازار شرکت را در آگهیهای شغلی مشخص کنند که موجب نگاه
واقعبینانه افراد جویای کار به شرکت خواهد شد.
با تبیین چالشهای کاری شرکت و پویایی فعالیت های افراد در آگهیهای شغلی ،تصویر
واضحتر و جذابی از کار به متقاضیان شغلی ارائه دهند که این امر میتواند موجب پیشی گرفتن



در جذب استعدادها به سازمان گردد.
برای افزایش ادراک از برند کارفرما توسط متقاضیان ،شرکتها میتوانند حضور فعال و پررنگی
در شبکههای اجتماعی داشته باشند و آدرس و نشانی صفحههای خود را در آگهیهای اینترنتی
کارمند یابی خود درج کنند.



امروزه امنیت شغلی به معنای قراردادهای بلندمدت نیست و شرکتها با پیشنهاد برنامههای
آموزشی و توسعه ای در آگهیهای شغلی به متقاضیان شغل ،میتوانند باعث افزایش توانمندی و
مهارت کارکنانشان شوند که اگر به هر دلیلی از شرکت جدا شدند بتوانند بامهارتی که دارند در



شرکت دیگری مشغول شوند.
درج مسیر پیشرفت شغلی در آگهیهای شغلی میتواند باعث افزایش انگیزه و تقویت برند
کارفرمای شرکتها شود.


شرکتها میتوانند با اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر برخی از مسائل اخالقی
جامعه برند کارفرمایی خود را نزد متقاضیان شغل تقویت کنند چراکه برای متقاضیان شغل هم
این موضوع اهمیت دارد در شرکتی کار کنند که نسبت به مسائل جامعه و کشور بیتفاوت
نیست.
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